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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 أجمعین. وصحبه آله وعلى محمد نبینا ورسوله عبده على و�ارك وسلم هللا وصلى لمین،العا رب هلل الحمد 
لرجل ما رأیت من ناقصات عقل ودین أذهب لُلبِّ ا«، على حدیث أبي سعید : -رحمه هللا-نة للبغوي هذا في شرح السُّ  

ة الرجل؟ دة المرأة مثل نصف شهادالحازم من إحداكن، قلن: وما نقصان دیننا وعقلنا �ا رسول هللا؟ قال: ألیس شها
 ألیس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ .»قلن: بلى �ا رسول هللا، قال: فذلك من نقصان عقلها

حیح �الم نحو هذا، �طالب بدلیل ص ،واحد من الُكتاب أّلف عن المرأة بین إنصاف الدین وتشدید الغالین وما أدري إ�ش 
ین صف من الرجل، �أنه لم �قرأ القرآن! الكتاب مطبوع ومتداول. المرأة بین إنصاف الدیثبت أن شهادة المرأة على الن

أو شيء من هذا. قر�ب من هذا العنوان، و�طالب بدلیل صحیح یثبت أن شهادة المرأة على النصف من  ،وتشدید الغالین
�ره رنا �ما ذوهذا یذ�ِّ  ،خاص وال عاملكن یبقى أن القرآن الذي ال �خفى على  ،هذا الحدیث في الصحیحین ،شهادة الرجل

 . ابن حجر في فتح الباري وغیره عن الجهم ُسئل الجهم عن المرأة تطلَّق قبل الدخول فقال: تعتد أر�عة أشهر وعشًرا
ألیس «وهنا  ]٢٨٢ }[سورة البقرة:َواْمَرَأَتانِ  َفَرُجلٌ  َرُجَلْینِ  َ�ُكوَنا َلمْ  {َفِإنْ على أن شهادة المرأة على النصف،  �طلب دلیًال 

: قال الخطابي: فیه دلیل على أن النقص من -رحمه هللا-�قول البغوي  »شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟
یفة الطاعات نقص من الدین، وفیه داللة على أن مالك الشهادة العقل، مع اعتبار األمانة والصدق وأن شهادة المغفل ضع

عون : اتفقت الصحا�ة والتا�-ي هو البغوي المؤلفالذ–قال الشیخ الحسین بن مسعود و�ن �ان رضًیا في الدین واألمانة، 
نَّة  ِجَلْت وَ  للااَُّ  ُذِكرَ  اِإذَ  ِذینَ الَّ  اْلُمْؤِمُنونَ  {ِإنََّمالقوله سبحانه وتعالى:  ؛على أن األعمال من اإل�مان فمن �عدهم من علماء السُّ

ل األعمال �لها إ�ماًنا، و�ما نطق �ه فجع ]٣ُینِفُقوَن}[سورة األنفال:  َرَزْقَناُهمْ  {َوِممَّا إلى قوله: ]٢ُقُلوُ�ُهْم}[سورة األنفال: 
على ما نطق �ه القرآن في حدیث أبي هر�رة وقالوا: إن اإل�مان قول وعمل وعقیدة یز�د �الطاعة و�نقص �المعصیة، 

 الز�ادة.
من «: -صلى هللا علیه وسلم-شة قالت: قال رسول هللا وجاء في الحدیث �النقصان في وصف النساء، وروي عن عائ 

 - عنهرضي هللا-مة هذا ُمَخرَّج في الُمسَند وُمَصحَّح، وعن أبي أما ،»وألطفهم �أهله ،أكمل المؤمنین إ�ماًنا أحسنهم خلًقا
و�تب  ،»اإل�مانمن أحب هلل، وأ�غض هلل، وأعطى هلل، ومنه هلل فقد استكمل «: -صلى هللا علیه وسلم-عن رسول هللا 

إلى عدي بن عدي: إن لإل�مان فرائض وشرائع،  -وسیأتي إن شاء هللا تعالى ،هذا من البخاري -عمر بن عبد العز�ز 
ى تعملوا فمن استكملها استكمل اإل�مان، ومن لم �ستكملها لم �ستكمل اإل�مان، فإن أعش فسأبینها لكم، حت ،وحدوًدا وسنًنا

ل ابن صحبتكم �حر�ص. واتفقوا على تفاضل أهل اإل�مان في اإل�مان، وتباینهم في درجاته، قابها، و�ن أُمت فما أنا على 
نه إ�لهم �خاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد �قول  -صلى هللا علیه وسلم-أبي ملیكة: أدر�ت ثالثین من أصحاب النبي 

 وهذا سیأتي �له في الصحیح.  ،سیأتي على إ�مان جبر�ل ومیكائیل، قال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وهذا �له
ا: خالفنا أنا مؤمن إن شاء هللا فهو عندنا مرجئ �مد بها صوته، وقال أ�ًض  :قال سفیان الثوري: من �ره أن �قول :قال أ�ًضا

 ال المرجئة في ثالث: نحن نقول: اإل�مان قول وعمل، وهم �قولون: قول بال عمل، ونحن نقول: یز�د و�نقص، وهم �قولون:
 یز�د وال ینقص، ونحن نقول: نحن مؤمنون �اإلقرار وهم �قولون: نحن مؤمنون عند هللا.

على  على الز�ادة، ولم یذ�ر ما یدل -رحمه هللا-وقفنا في الدرس الماضي على اآل�ات التي استدل بها اإلمام البخاري  
. ونظیر فیما قرأناه -رحمه هللا-ر إلیها البغوي وهناك أدلة أشا ،النقص في نفس المقام، لكن ما قِبل الز�ادة �قبل النقص

نة، لكن هل هناك  ّص نذلك من المسائل العلمیة التي تحتاج إلى تتبُّع الكبائر التنصیص علیها في نصوص الكتاب والسُّ
 على أن هناك صغائر؟ 

 طالب:...
 نّص على صغائر �بائر وصغائر؟ هلكن فی ،لمم هفی

 طالب:...
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 تنصیص على الصغائر؟ هفیما اجتنبت الكبائر، 
 طالب:...

ن إخوان لما نحن فیه، العلماء �طبقون على أن هناك صغائر، مإل�مان، نعم، التنظیر مطابق �ا مثل هذا، مثل ز�ادة ا
إن هناك  :خالل ما جاء في النصوص أن هناك �بائر، ما الذي �قابل الكبائر؟ الصغائر، هل نحتاج إلى تنصیص �قول

 ما نحتاج؟ أم صغائر؟ نحتاج 
 طالب:...

 من الحسنات والسیئات، هذا أعم.
 طالب:...

هناك  :هل هناك صغائر؟ العلماء عامة �قولون  ،، هم �طالبون �اللفظالكن نر�د لفظً  ،اللمم �لها �المعنى ،محقرات الذنوب
قِبل  أن ما قِبل الز�ادةصغائر، من أین أخذوا أن هناك صغائر؟ من الكبائر، إن ما �قابل الكبائر صغائر، وهنا �قررون 

ح نحرص على التنظیر إذا وجدنا إلیه سبیًال؛ ألنه یوض ...-رحمه هللا-معنا في �الم البغوي النقص، إضافة إلى ما س
 .وُ�قرِّب

 : ثم شرع المصنف.-رحمه هللا-قال  
 طالب:...

نَّة، وهذا أمر متفق علیه بین أهل ااألدلة متكاثرةفلكن ما فیه التنصیص على النقص مثل التنصیص على الز�ادة، و�ال   لسُّ
رحمه  -، وسیأتي في �الم الحافظ ابن رجبوال �قبل النقص ،إنه �قبل الز�ادة :أنه قال -رحمه هللا-إال ما یذ�ر عن مالك 

قابٌل  دة. ثم شرع المصنف �ستدل لذلك �آ�ات من القرآن مصرحة �الز�ادة، و�ثبوتها یثبت المقابل، فإن �ل قابل للز�ا-هللا
 للنقصان ضرورًة.

ي ومن حدیث أب ،د من حدیث أبي أمامة، هو لفظ حدیث أخرجه أبو داو قوله: والحب في هللا والبغض في هللا من اإل�مان 
 ،هلل وأعطى ،وأ�غض هلل ،من أحب هلل«ولفظ أبي أمامة . »أفضل األعمال الحب في هللا والبغض في هللا«ولفظه:  ،ذر

 ،»ونصح هلل«وزاد أحمد فیه:  ،وللترمذي من حدیث معاذ بن أنس نحو حدیث أبي أمامة ،»إل�مانومنع هلل فقد استكمل ا
تى �حب حال �جد العبد صر�ح اإل�مان «، وله عن عمرو بن الجموح بلفظ: »وُ�ْعِمُل لسانه في ذ�ر هللا«وزاد في أخرى: 
آ�ة «ف وسیأتي عند المصن ،» والبغض في هللاأوثق عرى اإل�مان الحب في هللا«ولفظ البزار رفعه:  ،»هلل و�بغض هلل

واستدل بذلك على أن اإل�مان یز�د و�نقص؛ ألن الحب والبغض یتفاوتان. و�تب عمر بن عبد  ،»اإل�مان حب األنصار
وهو تا�عي من أوالد  ،أي ابن عمیرة الكندي -و�تب عمر بن عبد العز�ز إلى عدي بن عدي ،العز�ز إلى عدي بن عدي

 .�ان عامل عمر بن عبد العز�ز على الجز�رة، فلذلك �تب إلیهالصحا�ة، و 
من طر�ق عیسى بن عاصم، قال:  ،والتعلیق المذ�ور وصله أحمد بن حنبل وأبو �كر بن أبي شیبة في �تاب اإل�مان له 

 إلى آخره. ...حدثني عدي بن عدي قال: �تب إلي عمر بن عبد العز�ز: أما �عد، فإن لإل�مان فرائض وشرائع.
�ذا ثبت في معظم الروا�ات �الالم، وفرائض �النصب على أنها اسم إن، وفي روا�ة ابن  -قوله: إن لإل�مان فرائض 

نا و�األول جاء الموصول الذي أشر  ،وفرائض خبرها، و�األول جاء ،عساكر: فإن اإل�مان فرائض، على أن اإل�مان اسم إن
 .-ني مندو�اتأي مندو�ات، �ع -وسنًنا -إلیه إن لإل�مان فرائض

یل وهو دل ،فسأبینها أي أبین تفار�عها ال أصولها؛ ألن أصولها �انت معلومة لهم مجملة -قال: فإن أعش فسأبینها لكم 
تجو�ز تأخیر البیان عن وقت الخطاب، على تجو�ز تأخیر البیان عن وقت الخطاب، فرق بین تأخیره عن وقت  على

عن وقت الحاجة ال �جوز، أما تأخیره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة الخطاب وتأخیره عن وقت الحاجة، تأخیره 
 .في مناسبات -علیه الصالة والسالم-�جوز �ما حصل من النبي 

غرض من منها أنه ذ�ر حدیث السبعین األلف وال بین لهم إال �عد، لم یبین لهم وقت الخطاب. إذ الحاجة هنا لم تتحقق وال 
 عز�ز �ان ممن �قول �أن اإل�مان یز�د و�نقص، حیث قال: استكمل، ولم �ستكمل.هذا األثر أن عمر بن عبد ال
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نه جعل قال الكرماني: وهذا على إحدى الروایتین وأما على الروا�ة األخرى وأما على الروا�ة األخرى فقد ُ�مَنع ذلك؛ أل 
 .ان فرائض، وعطف علیه السنناإل�مان غیر الفرائض. قلُت: لكن. أي روا�ة أخرى؟ أن اإل�مان فرائض، أن اإل�م

و�هذا تتفق  ،لكن آخر �المه �شعر بذلك وهو قوله: فمن استكملها أي الفرائض وما معها فقد استكمل اإل�مان :قلت
 .الروایتان، فالمراد أنها من المكمالت؛ ألن الشارع أطلق على مكمالت اإل�مان إ�ماًنا

ِكن :-علیه السالم -قال: وقال إبراهیم  ِكن. ]٢٦٠َقْلِبي}[سورة البقرة:  َیْطَمِئنَّ لِّ  {َولَٰ َقْلِبي}[سورة البقرة:  َیْطَمِئنَّ لِّ  {َولَٰ
ه: . أشار إلى تفسیر سعید بن جبیر ومجاهد وغیرهما لهذه اآل�ة فروى ابن جر�ر �سنده الصحیح إلى سعید قال: قول]٢٦٠
ِكن زداد إ�ماًنا إلى إ�ماني. أل�قیني، أي یزداد �قیني، وعن مجاهد قال:  أي یزداد ]٢٦٠َقْلِبي}[سورة البقرة:  لَِّیْطَمِئنَّ  {َولَٰ

ت عن نبینا قد ُأِمر �اتباع ملته �ان �أنه ثب -علیه الصالة والسالم-مع أن نبینا  -علیه السالم -و�ذا ثبت ذلك عن إبراهیم
 ؛ ألنه ُأِمر �اتباع ملته.-علیه الصالة والسالم-ذلك. �أنه، ثبت عن نبینا 

لعز�ز اما فصل المصنف بین هذه اآل�ة، و�ین اآل�ات التي قبلها؛ ألنه فصل بین هذه اآل�ة �اآلثار، أثر عمر بن عبد و�ن 
ِكنومن هذه �اإلشارة،  ،واألحادیث، نعم؛ ألن الدلیل یؤخذ من تلك �النّص  هي في  ]٢٦٠ة البقرة: َقْلِبي}[سور  لَِّیْطَمِئنَّ  {َولَٰ

ألن  ؛ببالتي ذ�رها التي فیها التنصیص �الحرف؟ نعم فصل بینها لهذا الس يمثل اآل�ات الثمانالداللة على ز�ادة اإل�مان 
 �هللا أعلم. ،ومن هذه �اإلشارة ،الدلیل یؤخذ من تلك �النّص 

 والتعلیق المذ�ور وصله أحمد وأبو �كر أ�ًضا �سند صحیح إلى األسود ،وصرح بذلك األصیلي ،وقال معاذ هو ابن جبل 
ه: قال: قال لي معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. في روا�ة لهما: �ان معاذ بن جبل �قول للرجل من إخوان بن هالل،

ألسود بن اجلس بنا نؤمن ساعة. فیجلسان فیذ�ران هللا تعالى و�حمدانه، وُعِرف من الروا�ة األولى أن األسود أبهم نفسه، ا
 �حَمل �كون معاذ قال ذلك له ولغیره، ووجه الداللة منه ظاهرة؛ ألنه ال هالل: قال لي معاذ، قال: وقال معاذ، و�حتمل أن

ألنه ال �حمل على أصل  ؛على أصل اإل�مان، نعم، �انوا مؤمنین، إنما �حمل على ز�ادته، ووجه الداللة منه ظاهرة
 .تعالىلكونه �ان مؤمًنا وأي مؤمن، و�نما �حمل على إرادة أنه یزداد إ�ماًنا بذ�ر هللا  ؛اإل�مان

ي أول أمره فوقال القاضي أبو �كر بن العر�ي: ال تعلق فیه للز�ادة؛ ألن معاًذا إنما أراد تجدید اإل�مان؛ ألن العبد یؤمن  
ماذا  ،رةملكن عندنا  ،ثم �كون أبًدا مجدًدا �لما نظر أو فّكر. الكالم صحیح؟ في أول مرة فرًضا، ولعل في أول أمره ،فرًضا

 عند�م؟
 طالب:...

ن جدید اإل�ماتثم �كون أبًدا مجدًدا �لما نظر أو فّكر، وما نفاه أوًال أثبته آخًرا؛ ألن  ،ن العبد یؤمن في أول مرة فرًضاأل
: و�قیته ،وصله الطبراني �سند صحیح ،إ�مان. وقوله: وقال ابن مسعود: الیقین اإل�مان �له، هذا التعلیق طرف من أثر

وال یثبت رفعه، وجرى  ،والبیهقي في الزهد من حدیثه مرفوًعا ،یم في الحلیةوالصبر نصف اإل�مان، وأخرجه ابن نع
المصنف على عادته في االقتصار على ما یدل �اإلشارة، وحذف ما یدل �الصراحة، إذ لفظ النصف صر�ح في التجزئة، 

مصنف المراد، قال: وجرى الداللة على التفاوت، إنما، والصبر نصف اإل�مان، هذا أصرح في  هاإل�مان الیقین �له، ما فی
 .وحذف ما یدل �الصراحة، إذ لفظ النصف صر�ح في التجزئة ،على عادته في االقتصار على ما یدل �اإلشارة

. و�سناده وفي اإل�مان ألحمد من طر�ق عبد هللا بن عكیم عن ابن مسعود أنه �ان �قول: اللهم زدنا إ�ماًنا و�قیًنا وفقًها 
 قصود، ولم یذ�ره المصنف لما أشرت إلیه. صحیح، وهذا أصرح في الم

 طالب:...
 فیه؟ماذا 

 طالب:...
: تنبیه: تعّلق بهذا األثر من -رحمه هللا-ابن العر�ي ال، رد علیه ابن حجر؛ ألنه نقضه في آخر �المه. �قول ابن حجر 

مان، فإذا أ�قن انبعثت الجوارح إن اإل�مان هو مجرد التصدیق، وأجیب �أن مراد ابن مسعود أن الیقین هو أصل اإل� :�قول
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 ،كلها للقاء هللا �األعمال الصالحة، حتى قال سفیان الثوري: لو أن الیقین وقع في القلب �ما ینبغي لطار اشتیاًقا إلى الجنة
 وهرً�ا من النار. لكن أین القلوب؟

ع ما حاك لغ العبد حقیقة التقوى حتى یدقوله: وقال ابن عمر إلى آخره المراد �التقوى وقا�ة النفس، وقال ابن عمر: ال یب 
 ة. في الصدر، قال مجاهد: شرع لكم أوصیناك �ا محمد و��اه دیًنا واحًدا، وقال ابن عباس: شرعة ومنهاًجا سبیًال وسن

�هذا و قوله: وقال ابن عمر، المراد �التقوى وقا�ة النفس عن الشرك واألعمال السیئة، والمواظبة على األعمال الصالحة، 
نا هلتقر�ر �صح استدالل المصنف، التقوى وقا�ة النفس عن الشرك واألعمال السیئة، والمواظبة على األعمال الصالحة، ا

ل �قول: قال ابن عمر: ال یبلغ العبد حقیقة التقوى حتى یدع ما حاك في الصدر، إذا �انت التقوى فعل المأمورات، فع
 �ة، ولها مالدین، و�لوغ الغا�ة حقیقة التقوى غا�ة التقوى یدل على أن لها غاالمأمورات وترك المنهیات إًذا هي الدین، هي ا

لتقوى ا�كالم أوضح مما قاله ابن حجر، ال یبلغ العبد حقیقة  ى غایتها، وهنا یتضح مراد المصنفدون الغا�ة، حقیقة التقو 
ا لكنها أقل من الغا�ة، فم ،اك تقوى حتى یدع ما حاك في الصدر؛ ألن هذا �مال، حقیقتها غایتها، مما یدل على أن هن

 .الدین یتفاوت في قلوب العبادفدامت التقوى تتفاوت في قلوب العباد إًذا 
�هذا و  ،نسمع ما قال ابن حجر: المراد �التقوى وقا�ة النفس عن الشرك واألعمال السیئة والمواظبة على األعمال الصالحة 

 .أوضحالتقر�ر �صح استدالل المصنف، لعل ما ذ�رناه 
ضهم لم وقوله: حاك �المهملة والكاف الخفیفة أي تردد، ففیه إشارة إلى أن �عض المؤمنین بلغ �نه اإل�مان وحقیقته، و�ع 

 یبلغ.
وعند أحمد من حدیث وا�صة، وحّسن الترمذي من  ،وقد ورد معنى قول ابن عمر عند مسلم من حدیث النواس مرفوًعا 

 ؛�ه ال �كون الرجل من المتقین حتى یدع ما ال �أس«: -صلى هللا علیه وسلم- حدیث عطیة السعدي قال: قال رسول هللا
م أره ولهذا اقتصر على أثر ابن عمر، ول ،حذًرا لما �ه البأس، ولیس فیها شيء على شرط المصنف ،»حذًرا لما �ه البأس
 إلى اآلن موصوًال.

 ؛حالل ال: تمام التقوى أن تتقي هللا حتى تترك ما ترى أنهوقد أخرج ابن أبي الدنیا في �تاب التقوى عن أبي الدرداء ق 
اهد: خشیة أن �كون حراًما. وقال مجاهد، �قول مجاهد: شرع لكم شرع لكم أوصیناك �ا محمد و��اه دیًنا واحًدا، وقال مج

اء و شرع األنبیوالمراد أن الذي تظاهرت علیه األدلة من الكتاب والسنة ه ،وصل هذا التعلیق عبد بن حمید في تفسیره
 كلهم.

عشر  رد البن حجر علیه ال نطیل بذ�ره، من أراده یرجع إلیه في العیني مائة وسبعة و�وجد ،لعیني ابن حجراب تعقَّ  وقد
 .وانتقاد االعتراض في األول صفحة أر�عة وثالثین ،من الجزء األول

ا�ات في أثر مجاهد هذا تصحیف قّل من تنبیه: قال شیخ اإلسالم البلقیني: وضع في أصل الصحیح في جمیع الرو  
قال مجاهد: شرع لكم أوصیناك �ا  ،وذلك أن لفظه: وقال مجاهد: شرع لكم ،تعرض لبیانه، تصحیف قّل من تعرض لبیانه

ن حمید ب�ذا أخرجه عبد  ،محمد و��اه دیًنا واحًدا، والصواب: أوصاك �ا محمد وأنبیاؤه، والصواب أوصاك �ا محمد وأنبیاؤه
ده مع أن و�ه �ستقیم الكالم، و�یف �فرد مجاهد الضمیر لنوح وح ،�ابي والطبري وابن المنذر وابن المنذر في تفاسیرهموالفر 

 انتهى. ،في السیاق ذ�ر جماعة
 ال �متنع؛ قون تبع، و�فراد الضمیروالبا ،و�ن �ان لفظ اآل�ة �الجمع على إرادة المخاطب ،وال مانع من اإلفراد في التفسیر 

ن أوًحا أفرد في اآل�ة فال یتعین التصحیف. هذا �الم ابن حجر، وغا�ة ما ُذِكر من مجيء التفاسیر �خالف لفظه ألن ن
 �كون مذ�وًرا عند المصنف �المعنى، �هللا أعلم. 

�ة وقد استدل الشافعي وأحمد وغیرهما على أن األعمال تدخل في اإل�مان بهذه اآل ،وقد استدل الشافعي وأحمد وغیرهما
ینَ  َلهُ  ُمْخِلِصینَ  للااََّ  ِلَیْعُبُدوا ِإالَّ  ُأِمُروا َوَما{ ِلكَ ه: إلى قول لزََّكاَة}ا َوُ�ْؤُتوا َالةَ الصَّ  َوُ�ِقیُموا ُحَنَفاءَ  الدِّ َمِة} ِدینُ  {َوذَٰ ورة [ساْلَقیِّ

نَّة،٥البینة:   ن غیرها؟وجه �ونها أحج م ما ] قال الشافعي: لیس علیهم أحجُّ من هذه اآل�ة. أخرجه الخالل في �تاب السُّ
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ینَ  َلهُ  ُمْخِلِصینَ  للااََّ  ِلَیْعُبُدوا ِإالَّ  ُأِمُروا َوَما {  َالةَ ال َوُ�ِقیُموا ُحَنَفاءَ  الدِّ ِلكَ  لزََّكاةَ ا َوُ�ْؤُتوا صَّ َمِة} ِدینُ  َوذَٰ ] ٥[سورة البینة: اْلَقیِّ
م أتاكم �علمك«وقال:  -علیه الصالة والسالم-سأل النبي  �عني الصالة والز�اة من الدین، وجاءت في حدیث جبر�ل حینما

نَّة ،»دینكم ل: وقال قا وفیه �ثیر من الفروع، قال الشافعي: لیس علیهم أحجُّ من هذه اآل�ة. أخرجه الخالل في �تاب السُّ
لمنهاج �سند صحیح، وا سبیًال وسنَّة. وصل هذا التعلیق عبد الرزاق في تفسیره ،شرعة ومنهاًجا سبیًال وسنَّة :ابن عباس

 ونشٌر فعلى هذا فیه لفٌّ  ،السبیل، المنهاج السبیل أي الطر�ق الواضح، والشرعة والشر�عة �معنًى واحد، وقد شرع أي سنَّ 
نَّة هي الشرعة، والو ماذا �كون؟  شرعة  اغیر ُمرتب. لكن لو �ان ُمرتبً  سبیل هو منهاًجا سنة وسبیًال، لماذا؟ ألن السُّ

 .لى هذا فیه لٌف ونشٌر غیر ُمرتبالمنهاج، فع
�أن  هذا یدل على االختالف والذي قبله على االتحاد، أجیب والذي قبله على االتحاد ،هذا یدل على االختالف :فإن قیل 

نحن «ذلك في أصول الدین ولیس بین األنبیاء فیه اختالف، وهذا في الفروع والذي یدخله النسخ، �ما قال في الحدیث: 
 ،واحد أصلهم ،أبوهم واحد ،اإلخوة من األب ،أوالد العالت اإلخوة من األب »نبیاء أوالد عالت، دیننا واحدمعاشر األ 

 .وأمهاتهم مختلفة، فدینهم واحد أصل الدین الذي هو التوحید واحد، والشرائع مختلفة
 ........: -رحمه هللا-ثم قال  
 عن عكرمة بن عبید هللا بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفیان�اٌب دعاؤ�م إ�مانكم. حدثنا : "-رحمه هللا-ثم قال  

: بني اإلسالم على خمسٍ «:  -صلى هللا علیه وسلم–قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما-خالد عن ابن عمر 
  ".»وصوم رمضان ،والحج ،و�یتاء الز�اة ،و�قام الصالة ،شهادة أال ال إله إال هللا وأن محمًدا رسول هللا

 انظر. ،مكتوب على �اب
 طالب:... 

عز - قال، لقولهماذا  ،رقم ثمانیة انظروا ،ال، في ال، �عني ال یوجد عند ابن عساكر واألصیلي الباب، دعاؤ�م إ�مانكم 
موجود عند أبي  لغة اإل�مان. هذاومعنى الدعاء في ال ]٧٧ُدَعاُؤُ�ْم}[سورة الفرقان:  َلْوَال  َر�ِّي ِ�ُكمْ  َ�ْعَبأُ  َما ُقلْ  {: -وجل

عباس  غیر متجه؟ ألنه سقنا �الم ابنأم ذر، وال یوجد في �اقي الروا�ات، ولذلك ما ُأثِبت. اآلن إثبات لفظة �اب متجه 
ن یذ�ر م -رحمة هللا علیه -البخاري ؛ ألن اإلمام دعاؤ�م إ�مانكم ماشٍ  ،وقال ابن عباس: شرعة ومنهاًجا سبیًال وسنة

ه عالقة ل، فدعاؤ�م إ�مانكم ما -رحمه هللا-قام، من غر�ب القرآن ما یناسب المقام، وهذه عادته غر�ب القرآن ما یناسب الم
 �الحدیث لیكون ترجمًة له.

ل: م، هنا �قو األمر الثاني: أن الحدیث ُأشیر إلیه في الترجمة السا�قة، فهو تا�ٌع لها، فوجود �اب مقَحم، وجود لفظ �اب ُمقحَ 
ل وصوا�ه �حذفه، وال �صح إدخا ،النووي: �قع في �ثیر من النسخ وهنا �اب، وهو غلٌط فاحشقوله دعاؤ�م إ�مانكم قال 

 .إذ ال تعّلق له هنا ؛�اب هنا
ني: �قول ابن حجر: قلُت: ثبت �اب في �ثیر من الروا�ات المتصلة منها روا�ة أبي ذر، و�مكن توجیهه، لكن قال الكرما 

حذفه، وعلى هذا فقوله: دعاؤ�م إ�مانكم من قول ابن عباس، وعطفه على ما ي �ر إنه وقف على نسخة مسموعة على الفر�
 ُقلْ  {قبله �عادته في حذف أداة العطف حیث ینقل التفسیر، وقد وصله ابن جر�ر من قول ابن عباس: قال في قوله تعالى: 

�مانكم، أخبر هللا الكفار أنه ال �عبأ بهم،  إ�مانكم. لوال إقال: �قول: لوال ]٧٧ُدَعاُؤُ�ْم}[سورة الفرقان:  َلْوَال  َر�ِّي ِ�ُكمْ  َ�ْعَبأُ  َما
مل وقد عولوال إ�مان المؤمنین لم �عبأ بهم أ�ًضا، ووجه الدالة للمصنف أن الدعاء عمل، ووجه الداللة للمصنف أن الدعاء 

 .أطلقه على اإل�مان فیصّح و�صّح إطالق أن اإل�مان عمل وعلى هذا وهذا على تفسیر ابن عباس
وقال غیره: الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول، مصدر مضاف إلى المفعول، �عني المدعو، والمراد: دعاء الرسل  

ان، والمراد دعاء الرسل الخلَق إلى اإل�م ،ال، قال: وقال غیره: الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول ،الخلَق دعاؤ�م
ْعد، فقد و�كفر من �فر، فقد �ذبتم. لكن هذا فیه �ُ  ،رسول فیؤمن من آمنفالمعنى لیس لكم عند هللا عذٌر إال أن یدعو�م ال
دعاء هو و�ؤ�ده حدیث النعمان بن �شیر أن ال ،معنى الدعاء هنا: الطاعة :كذبتم أنتم فسوف �كون العذاب الزًما لكم، وقیل

  تعالى.نن �سند جید. ثم ذ�ر الحدیث وشرحه، ونأتي علیه إن شاء هللا، أخرجه أصحاب السالعبادة
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 .في مسألة الز�ادة  -رحمه هللا-�الم الحافظ ابن رجب  ننظر في 
: -عز وجل-قرأناه في درس سبق ثم قال البخاري: و�ز�د و�نقص، قال هللا  ا�ثیرً  اثم قال البخاري �عد أن ذ�ر �المً  

 ُهًدى} اْهَتَدْوا الَِّذینَ  للااَُّ  �دُ {َوَ�زِ ، ]١٣ [سورة الكهف: ُهًدى} {َوِزْدَناُهمْ ، ]٤[سورة الفتح:  ِإ�َماِنِهْم} َمعَ  ِإ�َماًنا {ِلَیْزَداُدوا
[سورة  ِإ�َماًنا} آَمُنوا الَِّذینَ  {َوَ�ْزَدادَ ، ]١٧[سورة محمد:  َتْقَواُهْم} َوآَتاُهمْ  ُهًدى َزاَدُهمْ  اْهَتَدْوا {َوالَِّذینَ ، ]٧٦[سورة مر�م: 

ذِ  َزاَدْتهُ  {َأ�ُُّكمْ ، ]٣١المدثر:   َفَزاَدُهمْ  َشْوُهمْ {َفاخْ ، قوله: ]١٢٤: [سورة التو�ة َماًنا}ِإ� َفَزاَدْتُهمْ  آَمُنوا الَِّذینَ  َفَأمَّا ِإ�َماًنا هِ هَٰ
 ،ونقصانه ز�ادة اإل�مان .]٢٢حزاب: [سورة األ َوَتْسِلیًما} ِإ�َماًنا ِإالَّ  َزاَدُهمْ  {َوَما، وقوله: ]١٧٣[سورة آل عمران:  ِإ�َماًنا}
أبي و العلماء، وقد روي هذا الكالم عن طائفة من الصحا�ة �أبي الدرداء  ر: قول جمهو -رحمه هللا-لحافظ ابن رجب �قول ا

 وتوقف ،هر�رة وابن عباس وغیرهم من الصحا�ة، وروي معناه عن علي وابن مسعود أ�ًضا وعن مجاهد وغیرهم من التا�عین
ینقص. روي ذلك عن مالك، والمشهور عنه �قول  :وال �قال ،�عضهم في نقصه، وتوقف �عضهم في نقصه فقال: یز�د

وهو معنى  ،الجماعة، روي عن ذلك عن مالك، والمشهور عنه �قول الجماعة، وعن ابن المبارك قال: اإل�مان یتفاضل
 الز�ادة والنقص، وقد تال البخاري اآل�ات التي فیها ذ�ر اإل�مان. تال البخاري؟ هو ذ�ر.

 طالب:...
 �یف؟ 

 ...طالب:
 ذ�ر؟أم لكن هل األنسب تال  ،عندنا تال
 طالب:...

 أئمة السلف وقد استدل بها على ز�ادة اإل�مان ،ألنه ذ�رها في �تا�ه، وقد تال البخاري اآل�ات التي فیها ذ�ر ز�ادة اإل�مان
الهدى هنا ، فإن المراد �قد�ًما منهم عطاء بن أبي ر�اح ومن �عده، وتال البخاري أ�ًضا اآل�ات التي ذ�ر فیها ز�ادة الهدى

نزل إلى أ�ما قال تعالى �عد وصف المتقین �اإل�مان �الغیب و�قام الصالة واإلنفاق مما رزقهم �اإل�مان �ما  ،فعل الطاعات
ِئكَ محمد و�لى من قبله و�الیقین �اآلخرة ثم قال:  �ِِّهْم}[سورة البقرة:  مِّن ُهًدى َعَلىٰ  {ُأولَٰ  فسمى ذلك �له هدى. ]٥رَّ

انت ز�ادته فمن زادت طاعاته فقد زاده هدى فقد زاد هداه، ولما �ان اإل�مان یدخل فیه المعرفة �القلب والقول والعمل �له � 
�ادة ز و�نقص �المعصیة، فأما  ،بز�ادة األعمال ونقصانه بنقصانها، وقد صرح بذلك �ثیر من السلف، فقالوا: یز�د �الطاعة

�مانه، ومن قصانه فهو �العمل �الجوارح أ�ًضا، فإن من زاد ذ�ره هلل وتالوته لكتا�ه زاد إاإل�مان بز�ادة القول ونقصانه بن
ور �ه أن قراءة القرآن على الوجه المأم -رحمه هللا- شیخ اإلسالمترك الذ�ر الواجب بلسانه نقص إ�مانه، �عني �ما قال 

وأما  ،هعله، ومن ترك الذ�ر الواجب بلسانه نقص إ�مانتورث قلب المؤمن من الیقین واإل�مان ما ال یدر�ه إال من عاناه وف
د هللا فهل تز�د وتنقص؟ على قولین: أحدهما أنها ال تز�د وال تنقص، قال �عقوب بن �ختان: سألت أ�ا عب ،المعرفة �القلب

الخالل  ره أبو �كرو�قي العمل، ذ� ،�عني أحمد بن حنبل عن المعرفة والقول یز�د و�نقص قال: ال، قد جئنا �القول والمعرفة
نَّة  .ومراده �القول التلفظ �الشهادتین خاصًة، وهذا قول طوائف من الفقهاء والمتكلمین ،في �تاب السُّ

: و�ز�د؟ ن المعرفة تز�د وتنقص، قال المروذي: قلت ألحمد في معرفة هللا �القلب تتفاضل؟ قال: نعم، قلتإ :والقول الثاني 
نَّة أ�ًضا عنه، وهذا وهو الذي ذ�ره القاضيوأ ،قال: نعم، ذ�ره الخالل عنه أبو �على  بو �كر بن عبد العز�ز في �تاب السُّ

ي فوحكى القاضي في المعتمد وابن عقیل  ،و�ذلك ذ�ره أبو عبد هللا بن حامد ،من أصحا�ه من أصحابنا في �تاب اإل�مان
ل روا�ة أنه ال یز�د وال ینقص. وتأو  ،مسألته روایتان عن أحمد  قلبیة ال شكل روا�ة أنه ال یز�د وال ینقص. المعرفة الوتأوَّ

 .وتنقص �حسب الغفلة عن هذه األمور، �ما قیل: نظیره في التصدیق ،أنها تز�د، �حسب �ثرة الدالئل والقرائن
نبیین وتفسر ز�ادة المعرفة �معنیین: أحدهما ز�ادة المعرفة بتفاصیل أسماء هللا وصفاته، وأفعاله وأسماء المالئكة وال 

ح �التفصیل وما  وصفاتهم والكتب المنزلة علیهم وتفاصیل الیوم اآلخر. �عني أر�ان اإل�مان الستة فیها ما هو ُمبیَّن وُموضَّ
والثاني ز�ادة المعرفة  .هو مذ�ور �اإلجمال، وال شك أنه بز�ادة التفصیل تز�د المعرفة بهم، وهذا ظاهٌر ال �قبل نزاًعا

إذ �ل ذرة من الكون فیها داللة على وجود الخالق  ،فإن أدلتها ال تحصر، إذ �ل ذرة ،ة أدلتها�الوحدانیة بز�ادة معرف
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ووحدانیته، فمن �ثرت معرفته بهذه األدلة زادت معرفته على من لیس �ذلك. و�ذلك المعرفة �النبوات والیوم اآلخر والقدر 
بین مقام اإل�مان ومقام  -صلى هللا علیه وسلم-وغیر ذلك من الغیب الذي �جب اإل�مان �ه، ومن هنا فّرق النبي 

ر قلبه بنور اإل�مان حتى �صیر الغیب عنده  ،اإلحسان وجعل مقام اإلحسان أن �عبد العبد ر�ه �أنه یراه، والمراد أن ُینوِّ
 ؟�تا�ه أن التصدیق یتفاوت، ما اسم �تا�ه مشهوًدا �قلبه �العیان، وقد ذ�ر محمد بن نصر المروزي في

 .قدر الصالة، الذي سبق اإلشارة إلیه تعظیم 
من وهذا �شعر �أنه إجماع، ومما یدل على ذلك أ�ًضا ما روى ابن وهب أن أخبرنا عبد الرح ،وحكاه عن الحسن والعلماء 

لنبي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن میسرة عن أبي هانئ الخوالني عن أبي عبد الرحمن الُحبلي عن عبد هللا بن عمرٍو عن ا
ن جدد اإل�ماإن اإل�مان لیْخَلق في جوف أحد�م �ما �خَلق الثوب الخِلق، فسلوا هللا أن �«قال:  -هللا علیه وسلم صلى-

 .أخرجه الحاكم. وقال صحیح اإلسناد »في قلو�كم
ه یصلى هللا عل-وهذا یدل علیه قول النبي  ،: والحب في هللا والبغض في هللا من اإل�مان-رحمه هللا-ثم قال البخاري 

الب طحالوة اإل�مان، �م نسبة من �جد حالوة اإل�مان بین صفوف  »ثالٌث من �ن فیه وجد بهن حالوة اإل�مان«: -وسلم
نضم تتبع هذه الخصال وهذه الخالل التي ُأشیر إلیها مع غیرها مما یعدم العلم فضًال عن عامة الناس؟ والسبب في ذلك 

له بَنهم الوة اإل�مان �عني أنه یتلذذ �ه، و�ذا تلذذ الشخص �الشيء صار یزاو و�ذا وجد ح ،إلیها فنجد بذلك حالوة اإل�مان
 بین فرق بین أن �كون اإلنسان في مرحلة المجاهدة، و�ین أن یتعدى هذه المرحلة إلى مرحلة التلذذ، فرقٌ ف .ومن غیر ملل

 . ]٤٥: }[سورة البقرةاْلَخاِشِعینَ  َعَلى ِإالَّ  َلَكِبیَرةٌ  {َوِ�نََّهامن �قول: أرحنا �الصالة، ومن �قول: أرحنا من الصالة، 
كها، قیام اللیل أثقل من نقل الجبال، مستعد إنسان أن �عاني دخان المصانع، وتشغیل اآلالت، وحمل القطع لتر�یبها، وف

دة فالني �تا�ة لمشخص قال لولده: في وظیفة في المكان ال هار�ع ر�عتین صعب. وفی :هذا سهل عنده، لكن تقول له
احفظ القرآن �شتغل �كتب ساعة �ألف سهلة، قال: اجلس في المسجد أین هي؟ یروح، ین �ألف، قال: ساعة بین العشاء

لو عرضنا هذا  ،ك ألفین في الشهر، قال: صعب، هو جالس في المسجد مر�ح، لكن هذا لو عرضناه على أنفسناأعط
د إلى ما ینقا لماذاما تنقاد، فعلى �ل إنسان أن �فتش نفسه،  األمر على أنفسنا وجدناها تنقاد لمثل هذه األمور؟ �هللا

ال: قل علیه أنه یروح ألي مكان، أو �قرأ في �تاب من �تب العلم؟ وسه ا،أو �طلب علمً  ،الجلوس في المسجد �حفظ القرآن
حفظ تمكیف الي المسجد تجلس فو عطیك ألفین أ ین وفرح فرًحا شدیًدا، قال: أنا ء، تكتب لمدة ساعة بین العشاا�عطونك ألفً 

 .قرآن، ُحفت الجنة ُحفت الجنة �المكارهال
ه �لكن من الناس من یوطن نفسه على هذه المكاره حتى تصل أن تكون محاب، �ابدنا قیام اللیل عشر�ن سنة، ثم تلذذوا  

ر منهن وذ� ،»اإل�مانثالث من �ن فیه وجد بهن حالوة «عشر�ن سنة، �قیة العمر، المسألة تحتاج إلى جهاد، ولذا �قول: 
من أهل  وال تنقص مع الجفاء، ذهبت لتزور شخًصا في هللا ،، المحبة هلل ال تز�د مع الصفاءأن �جب المرء ال �حبه إال هلل

یرك و�ال یلیق �ك، في ظنك وفي تقد ما استقبلك استقباًال  ،نه ما استقبلكأتصور  ،من أهل العبادة ،العلم أو من أهل العمل
ها، ولو بتكرر الز�ارة؟ ما تكرر الز�ارة، وما ترجع بنفس النفسیة التي أتیت  فهل ،-جل وعال-مقامك عند هللا  ماما تدري 

ما تنكر علیه، ال تز�د مع  اجیدً  استقبلك شخٌص علیه �عض المالحظات ومرتكب �عض المنكرات استقبلك استقباًال 
عد على واحد من المشا�خ الكبار، �مكن �عد صحته ما تسا لمء، واحد من طالب العلم راح �سوال تنقص مع الجفا ،الصفاء

أن ینهض لكل أحد، سلم علیه وهو جالس، لما رجع قال: قصوا رجلي إن رحت للشیخ مرة ثانیة، الشیخ من العلماء 
حالوة  نجدإخوان، لو فتشنا عن أنفسنا وجدنا الخلل، لماذا ال َحب في هللا، الخلل موجود �ا العاملین المعروفین الذي �ُ 

 اإل�مان؟ لماذا ال نتلذذ �طاعة؟
فتش عن قلبك في مواطن: في الصالة، في الدعاء، في الذ�ر، في قراءة القرآن، �قول: إن لم تجده في هذه المواطن  

هناك  :وال نسعى في فتحه؟ ال بد أن نسعى في فتحه و�ال ما هي المسألة تقول ،فاعلم أن الباب مغلق، مغلق وننصرف
 غضب الجبار، ما هناك خیار.  أونار، رضا هللا  و�ماجنة  فهي إمابدائل، 
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لبیت إذا في السابق إذا غضب الوالد على ولده وأخرجه من ا ،في السابق قبل أن ُتفَتح الدنیا و�كون اللیل أفضل من النهار
إذا غضب علیه تلقفه  ین یروح؟ اآلنأ ،لماذا؟ ما هناك بدیل ،غابت الشمس جاء �سترضیه، یبذل المستحیالت لیرضى

 ًال و�لبسون علیهم، و�ستقبلونهم في أول األمر استقبا ،وفي تقدیره أنه أفضل من أبیه؛ ألنهم یز�نون لهم ،ألف شیطان
 یرغبهم في ذلك، ما لك إال خالقك، فعلیك أن تسعى في فتح الباب إذا �ان مغلًقا.

 والبغض �حب المرء ال �حبه إال هلل، و�ذا �ان الحب في هللاوذ�ر منهن أن  »ثالث من �ن فیه وجد بهن حالوة اإل�مان« 
 .في هللا من اإل�مان زاد اإل�مان بز�ادة ذلك، ونقص بنقصانه

ها قال البخاري: و�تب عمر بن عبد العز�ز إلى عدي بن عدي: إن لإل�مان فرائض وشرائع، وحدوًدا وسنًنا، فمن استكمل 
ا على فإن أعش فسأبینها لكم، حتى تعملوا بها، و�ن أُمت فما أن ،ستكمل اإل�مانومن لم �ستكملها لم � ،استكمل اإل�مان

ا أنا صحبتكم �حر�ص. عمر بن عبد العز�ز �م عمره یوم وفاته؟ ما �ّمل األر�عین، ما �ّمل األر�عین، �قول: و�ن أُمت فم
له، تمنى �عد ذلك الخالفة �عني  حصلتفعلى صحبتكم �حر�ص؟ ألن همته في ارتفاع وسمو وعلو، تمنى إمارة المدینة 

 ،ملهاعوسعى لها سعیها، وعمل لها  ،یتمنى؟ تمنى الجنةل�قي ماذا  ؟�قيماذا  ،على المدینة فحصلت له اقبل ما �ان أمیرً 
ال، إذا خشي اإلنسان على نفسه من  أهلها، ي نفسه وأنه منفما هو على صحبة الناس �حر�ص، وال �ظن أنه بذلك یز�ّ 

 .لناس ما حرص على صحبتهم إذا �ان له قلب حياختالطه �ا
نةهذا األثر خرَّ   ن من روا�ة جر�ر بن حازم قال: حدثني عیسى بن عاصم عن عدي ب ،جه أبو �كر الخالل في �تاب السُّ

 .رمینیة، قال: �تب إلي عمرأوهو یومئٍذ أمیر على  ،عدي
 قال؟ماذا هنا في �تاب عند ابن حجر  

 طالب:...
 ؟ماذا

 ..طالب:.
 ؟ینأعلى الجز�رة نعم. معروف الجز�رة 

  طالب:...
 ،وسنًنا ، جز�رة ما بین النهر�ن. قال: �تب إلي عمر بن عبد العز�ز: سالم علیك، أما �عد، فإن لإل�مان شرائع وحدوًدانعم

، و�ن إن شاء هللا ،أو قال �ه ،حتى تعملوا بها ؛فإن أعش فیكم أبینها لكم ،فإن أعش فیكم ،فمن استكملها استكمل اإل�مان
 أُمت ف�هللا ما أنا على صحبتكم �حر�ص.

ِكن َبَلىٰ  {َقالَ : -علیه السالم-قال البخاري: وقال إبراهیم   سعید بن جبیر  رهافسَّ  ]٢٦٠ة: َقْلِبي}[سورة البقر  لَِّیْطَمِئنَّ  َولَٰ
ِكنوَ  َبَلىٰ  َقالَ  ُتْؤِمن َأَوَلمْ  {َقالَ فإنه قال له:  ،�االزد�اد من اإل�مان ًة في ، فطلب ز�اد]٢٦٠ة: ِبي}[سورة البقر َقلْ  لَِّیْطَمِئنَّ  لَٰ

عن  إ�مانه، فإنه طلب أن ینتقل من درجة علم الیقین إلى درجة عین الیقین، وهي أعلى وأكمل. وفي المسند عن ابن عباس
ثر رواه ا نؤمن ساعة. هذا األ، قال البخاري: وقال معاذ: اجلس بن»لیس الخبر �المعاینة«: -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

ا سفیان الثوري واألعمش وِمْسَعر �لهم عن جامع بن شداد، عن األسود بن هالل قال: قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بن
 فروى ُز�یٌد عن ِزر بن ُحبیش قال: �ان عمر بن ،نؤمن ساعة. �عني نذ�ر هللا، وقد روي مثله عن طائفة من الصحا�ة

ب بن �ه: هلموا نزداد إ�ماًنا، فیذ�رون هللا. وروى أبو جعفر الخطمي عن أبیه عن جده ُعمیر بن حبیالخطاب �قول ألصحا
 حماسة أو خماشة؟ أو ُحماشة؟ �الحاء المهملة.

 طالب:...
ي معك طارق عوض الذ ،موجود عندي هذا، موجود عندي �له �التفصیل، أنت ما عندك تعلیق مطول ونقول ،موجود �له

 هللا؟
 ..طالب:.
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حسن أأنت محضر الكتاب  ،ا. جزاك هللا خیرً ..ما فیها تعلیق، ال ال عندي �التفصیل نقول من �تب المشتبه ومن �تب، نعم
 من غیرك.
 طالب:...

ولم �ضع علیها عالمة  ،ولم �عجم السین ،مكتوب ُخماشة عندي، ابن ُحماسة �قول: �ذا في فاء �الحاء المهملة، نعم
 ،إكماله �ذا قال ابن ماكوال في ،ُخماشة، �ضم الخاء المعجمة :ماشة، وفي �ال الحالتین خطأ صوا�هراد حُ أفلعله  ،اإلهمال

والباء  وذ�ره مرة �المهملة ،ُحماشة �حاء مهملة فقد غلط، وذ�ره �المعجمة الدراقطني في المؤتلف والمختلف :ومن قال فیه
 .ماكوال ُخماشة. وهو من الصحا�ةحه ابن في �اب جو�بر، المقصود أنه مختلف فیه. والذي رجّ 

 فلنا ونسیناغأنه قال: إن اإل�مان یز�د و�نقص، قال: وما ز�ادته ونقصانه؟ قال: إذا ذ�رنا هللا وخشیناه فذلك ز�ادته، و�ذا  
ان إل�موضیعنا فذلك نقصانه، فز�ادة اإل�مان �الذ�ر من وجهین: فز�ادة اإل�مان �الذ�ر من وجهین: أحدهما أنه �جدد من ا

زرع، وفي �ما ینبت الماء ال ،والتصدیق في القلب ما درس منه �الغفلة، �ما قال ابن مسعود: الذ�ُر ینبت اإل�مان في القلب
ه ولوا: ال إلقجددوا إ�مانكم، قالوا: �یف نجدد إ�ماننا؟ قال: «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-المسند عن أبي هر�رة أن النبي 

مسة وثالثین خاملین أهل العلم والعمل أهل العبادة والزهد ُرئَي في المنام �عد وفاته، توفي قبل عند شیوخنا الع. »إال هللا
الذ�ر،  سنة، ُرئَي �عد وفاته في المنام فإذا �ه �قول: �یف �شبع الناس من ال إله إال هللا؟ وهو مكثر لها في حیاته من

 والتالوة.
نَّة ،زداد اإل�مان �كثرة الذ�روالثاني: أن الذ�ر نفسه من خصال اإل�مان، فی  ات �لها على أن الطاع فإن جمهور أهل السُّ

تؤثر في  ألنها ال تؤثر في نقصه، مع أنها ؛من اإل�مان فرضها ونفلها و�نما أخرج النوافل من اإل�مان قلیل منهم، أخرجوها
 .ز�ادته

ن عبیان ظ�له، هذا األثر رواه األعمش عن أبي قال البخاري: وقال ابن مسعود: الیقین اإل�مان �له، الیقین اإل�مان  
تصدیق العلم الحاصل للقلب �عد النظر واالستدالل، فیوجب قوة ال، علقمة عن ابن مسعود، والیقین هو العلم الحاصل للقلب

لشعبي ا حتى ینفي الر�ب و�وجب طمأنینة القلب �اإل�مان وسكونه وارتیاحه �ه، وقد جعله ابن مسعود اإل�مان �له و�ذا قال
، ن اإل�مان هو مجرد التصدیق، حیث جعل الیقین اإل�مان �له فحصره في الیقینإ :وهذا مما یتعلق �ه من �قول ،أ�ًضا

ب �اهلل ولكن لم یرد ابن مسعود أن ینفي األعمال من اإل�مان إنما مراده أن الیقین هو أصل اإل�مان �له، فإذا أ�قن القل
ن ذلك �له فنشأ ع ،خر انبعثت الجوارح �لها لالستعداد للقاء هللا تعالى �األعمال الصالحةومالئكته و�تبه ورسله والیوم اآل

 عن الیقین.
إن الحصر إضافي، ولیس �حقیقي �ما في الحج عرفة، الحج عرفة، ما في الحج غیر عرفة؟ إًذا في  :لكن قد �قال 

ة إال المحصور فیه. قال الحسن البصري: ما طلبت الجن لالهتمام �شأن ااإل�مان غیر الیقین، فیكون حینئٍذ الحصر إضافیً 
َیت الفرائض إال �الیقین وال ُصِبر على الحق إال �الیقین، وق ثوري: لو ال سفیان ال�الیقین وال هرب من النار إال �الیقین وال ُأدِّ

ر عن لقمان وُ�ذَ�ر عن لقمان وُ�ذ�أن الیقین وقع في القلب �ما ینبغي لطارت القلوب اشتیاًقا إلى الجنة وخوًفا من النار، 
 قال: العمل ال �ستطاع إال �الیقین، ومن �ضعف �قینه �ضعف عمله، قال عبد هللا بن عكیم: سمعت ابن مسعود �قول في

ا حاك في مدعائه: اللهم زدنا إ�ماًنا و�قیًنا وفهًما، قال البخاري: وقال ابن عمر: ال یبلغ العبد حقیقة التقوى حتى یدع 
 الدین بن رجب: هذا األثر هذا األثر لم أقف علیه إلى اآلن في غیر �تاب البخاري، وقد روي معناه نر، قال ز�الصد

ي مرفوًعا وموقوًفا على أبي الدرداء. ومثل هذا قال الحافظ ابن حجر، فخرج الترمذي وابن ماجه من حدیث عطیة السعد
�ه  حذًرا مما ؛أن �كون من المتقین حتى یدع ما ال �أس �ه ال یبلغ العبد«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي 

لعبُد اوفي إسناده �عض مقال. وروى ابن أبي الدنیا �إسناد منقطع عن أبي الدرداء قال: تمام التقوى أن یتقي هللا  »�أس
 حرام. حجاً�ا بینه و�ین ال ،خشیة أن �كون حراًما ؛حتى یتقیه من مثقال ذرة، حتى یترك ما یرى أنه حالل

ن إأین هذا الكالم ممن ینادي �فتح الذرائع؟ �عني المقرر عند أهل العلم سد الذرائع، اآلن ینادون �فتح الذرائع، وقال قائلهم: 
نة محصورة، لكننا ضیقنا على أنفسنا �سد الذرائع، و�ال فاهلل  خلق لنا  -جل وعال-المحرمات �سیرة معدودة، في الكتاب والسُّ
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ًعا، ضیقنا على أنفسن �فتح، اسمع الكالم! یتر�ون تسعة أعشار الحالل مخافة أن �قعوا في الحرام، لكن ما في األرض جمی
من �فقه مثل هذا الكالم؟ هل هم الذین همهم الحیاة؟ فالذین یرون أن الهدف من خلق اإلنسان عمارة الدنیا ولو �انت على 

، واالستعانة -جل وعال-الذي ُخلق من أجله تحقیق العبود�ة هلل  حساب اآلخرة، �قول مثل هذا الكالم الذي یرى أن الهدف
على هذا التحقیق بال تنس نصیبك من الدنیا. و�نما ذ�ر البخاري هذا األثر في هذا الباب؛ ألن خصال التقوى خصال 

 ُتَولُّوا َأن اْلِبرَّ  لَّْیَس  {عن اإل�مان فقرأ:  -صلى هللا علیه وسلم-وقد صح عن مجاهد أن أ�ا ذر سأل النبي  ،اإل�مان
 وفیه انقطاع أ�ًضا.  ،وقد روي من وجه آخر ،إلى آخر اآل�ة وهذا مرسل ]١٧٧ُوُجوَهُكْم}[سورة البقرة: 

ا واحًدا. قال البخاري: وقال مجاهد: شرع لكم من الدین أوصیناك و��اه �ا محمد دیًنا واحًدا. أوصیناك و��اه �ا محمد دینً 
ینِ  مِّنَ  َلُكم َشَرعَ  {جیح عن مجاهد في قوله: روى ورقاء عن ابن أبي ن ىٰ  َما الدِّ ال: ق ]١٣رة الشورى: ُنوًحا}[سو  ِ�هِ  َوصَّ

ومعنى ذلك  وصاك �ه وأنبیاءه �لهم دیًنا واحًدا، وهذا یؤ�د وصاك �ه وأنبیاءه هذا یؤ�د التصحیف الذي أشار إلیه البلقیني.
خر وعلى العام المشتمل على اإل�مان �اهلل ومالئكته و�تبه ورسله والیوم اآلأن دین األنبیاء �لهم دین واحد وهو اإلسالم 

قَ  َوَما {توحید هللا و�خالص الدین له، و�قام الصالة و�یتاء الز�اة �ما قال تعالى:   امَ  َ�ْعدِ  ِمن الَّ إِ  اْلِكَتابَ  واُأوتُ  الَِّذینَ  َتَفرَّ
َنُة. َجاَءْتُهمُ  ینَ  َلهُ  ُمْخِلِصینَ  للااََّ  ِلَیْعُبُدوا ِإالَّ  ُأِمُروا َوَما اْلَبیِّ َالةَ  اَوُ�ِقیُمو  َنَفاءَ حُ  الدِّ ِلكَ  الزََّكاة ُتواَوُ�ؤْ  الصَّ َمِة}[سورة اْلقَ  ِدینُ  َوذَٰ یِّ
ینَ  {ِإنَّ والدین هو اإلسالم �ما صرح �ه في موضع في مواضع ُأَخر:  ]٥-٤البینة:  سْ  للااَِّ  ِعندَ  الدِّ  َالُم}[سورة آلاإلِْ
ى ما على ما سیأتي من ذ�ر للخالف في الترادف والتباین عل ،و�ذا أطلق اإلسالم دخل فیه اإل�مان و�العكس ]١٩عمران: 

ِلكَ سیأتي، وقد استدل على أن اإل�مان على أن األعمال تدخل في اإل�مان بهذه اآل�ة، وهي قوله:  َمِة}الْ  ِدینُ  {َوذَٰ سورة [َقیِّ
دل وقال الشافعي: لیس علیهم أحجُّ من هذه اآل�ة، واست ،منهم الشافعي وأحمد والحمیدي] طوائف من األئمة ٥البینة: 

ینِ  مِّنَ  َلُكم {َشَرعَ األوزاعي �قوله تعالى، �قول: واستدل األوزاعي �قوله تعالى:  ىٰ  َما الدِّ  ]١٣لشورى: اُنوًحا}[سورة  ِ�هِ  َوصَّ
ینَ  َأِقیُموا {َأنْ إلى قوله:   {َفِإنْ ن والعمل، واستدل �قوله تعالى: وقال: الدین اإل�ما ]١٣ِفیِه}[سورة الشورى:  ُقواَتَتَفرَّ  َوَال  الدِّ

الةَ  َوَأَقاُموا َتاُبوا یِن}[سورة التو�ة:  ِفي َفِإْخَواُنُكمْ  الزََّكاةَ  َوآَتُوا الصَّ  .]١١الدِّ
نَّة أقوال هؤالء األئمة �ألفاظهم �األسانی  اس: شرعة د إلیهم، قال البخاري: وقال ابن عبوقد ذ�ر الخالل في �تا�ه السُّ

ومعنى  وهذا من روا�ة أبي إسحاق عن التمیمي عن ابن عباس قال: شرعة ومنهاًجا سبیًال وسنَّة. ،ومنهاًجا سبیًال وسنَّة
نَّة نَّة، وهو الطر�ق الواسعة المسلو�ة المداوم علیه ،قول ابن عباس أن المنهاج هو السُّ والشرعة هي  ا،أن المنهاج هو السُّ

السبیل والطر�ق الموصل إلیها، هذا عكس ما قرره ابن حجر من أنه لّف ونشر غیر ُمرتب على �الم ابن حجر �كون 
یه، وأنهج فشرع فالن في �ذا إذا ابتدأ  :. فهي �المدخل إلیها �مشرعة الماء وهي المكان الذي یورد الماء منه و�قالاُمرتبً 

 یره.یه، و�ذلك فرق طائفة من المفسر�ن وأهل اللغة بین الشر�عة والمنهاج منهم الزجاج وغالبالء في الثوب إذا اتسع ف
 .�هللا أعلم ونقف على الباب الذي یلیه. 
 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 

 طالب:...
 ؟كیف

 طالب:...
 ال على سبیل اإللزام له؟وهذا التاجر �شتر�ها  ،�عني یذهب إلى التاجر و�بین له حاجته
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 شيء. هما فی ،إلزام هإذا ما فی


